
Häfta Grundfärg

Häfta Grundfärg är en grundfärg för hårda, ej
sugande ytor. Den har mycket god vidhäftning
och en bra utflytningsförmåga. I första hand är
produkten för ytor inomhus men kan även
användas på detaljer utomhus som inte kräver
rostskyddsbehandling. Med sin mycket goda
utflytningsförmåga är den särskilt bra till släta
industrilackerade inredningsdetaljer som t.ex.
lister, köksluckor och dörrblad men går även bra
till, aluminium, koppar, galvade/förzinkade ytor
och hård PVC. Häfta är övermålningsbar med
Alcros vattenburna täckfärger.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 10 m²/l

VERKTYG
Pensel, spruta

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 5 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC <
130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se

Förvaras frostfritt

Förbättrar vidhäftningsförmågan på hårda och ej sugande ytor
God utflytningsförmåga
Passar utmärkt som grundfärg på släta industrilackerade detaljer
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Förberedelse av ytor
Innan målning rengör du med Alcro Målartvätt (enligt
instruktion). I de flesta fall behöver du inte slipa ytan utan
rengöring räcker. Vissa ytor kan dock vara i behov av en
mattslipning. Testa därför vidhäftningen på en mindre yta
innan målningsarbetet startar.

Måla
Det går bra att pensla, rolla eller spruta Häfta. Låt Häfta
torka minst 5 timmar innan du övermålar med någon av
Alcros vattenburna täckfärger.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg
från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester
skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.
Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till
återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt
Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester
och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på
krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de
många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i
strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan
anmälan.
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